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Parecer do Conselho Fiscal

Declaramos ter analisado as Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas da
Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Ciências
Contábeis – ANPCONT do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019,
bem como documentações, livros fiscais, diário e razão para dar suporte à nossa
recomendação. No exercício das suas funções legais e estatutárias, enquanto
Conselho Fiscal da ANPCONT, não encontramos nenhuma questão material e as
Demonstrações Contábeis estão de acordo com as normas contábeis vigentes.
Somos de parecer favorável à aprovação das Demonstrações Contábeis pela
Assembleia Geral da ANPCONT.
São Paulo (SP), _____ de ________________ de _______ .

Prof. Dr. Roberto Carlos Klann

Prof. Dr. Amaury José Rezende

Profa. Dra. Marta Cristina Pelucio Grecco
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018
ATIVO

2019

2018

NOTA

ATIVO CIRCULANTE

789.530,74

812.557,06

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

706.330,74

740.951,64

BANCOS - C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO

60.286,70

19.158,14

Banco Santander S/A

60.286,70

19.158,14

APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO

4

646.044,04

721.793,50

25.844,50

143.674,96

4

620.199,54

578.118,54

4

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

83.200,00

71.605,42

VALORES A RECEBER

68.000,00

48.000,00

Contribuições Associados a Receber

68.000,00

48.000,00

ADIANTAMENTOS

15.200,00

23.605,42

Adiantamentos a Fornecedores

15.200,00

23.605,42

789.530,74

812.557,06

FICFI Yield Premium DI - Santander
CDB Progressivo - Santander

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL

2019

2018

5

6

NOTA

PASSIVO CIRCULANTE

-

4.581,09

FORNECEDORES

-

688,23

Contas a Pagar

-

688,23

8

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

-

3.892,86

IRRF - Terceiros a Recolher

-

348,00

8

Retenções Sociais a Recolher

-

3.544,86

8

PATRIMÔNIO SOCIAL

789.530,74

807.975,97

SUPERÁVITS ACUMULADOS

789.530,74

807.975,97

Superávit de Exercícios Anteriores

807.975,97

787.978,82

Déficit / Superávit do Exercício

-18.445,23

19.997,15

789.530,74

812.557,06

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL

9
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Demonstração de Déficit / Superávit em 31 de dezembro de 2019 e 2018
CONTAS

2019

2018

NOTA

RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITAS DAS ATIVIDADES VINCULADAS

371.600,60

313.445,00

Inscrições Congresso ANPCONT

120.275,87

99.695,00

Patrocinios Congresso ANPCONT

251.324,73

213.750,00

RECEITAS NÃO VINCULADAS

100.000,00

104.000,00

Anuidades Associativas

100.000,00

104.000,00

RECEITAS FINANCEIRAS NÃO VINCULADAS

46.130,52

30.062,23

Rendimentos de Aplicações Financeiras

46.130,52

30.062,23

GRATUIDADES NÃO VINCULADAS

321.600,00

326.400,00

Trabalho Voluntário

321.600,00

326.400,00

TOTAL DAS RECEITAS

839.331,12

773.907,23

CUSTOS DAS ATIVIDADES VINCULADAS

410.656,26

261.290,86

CONGRESSOS E CONVENÇÕES

410.656,26

261.290,86

Locação de Espaço ou Área

102.000,00

36.621,35

Equipamentos e Instalações
Organização do Evento
Transporte e Locomoção de Palestrantes
Outras Despesas com Palestrantes
Impressos e Materiais Gráficos
Propaganda e Publicidade
DESPESAS OPERACIONAIS NÃO VINCULADAS

26.531,50

44.082,65

176.835,05

86.671,00

69.665,02

47.621,99

5.612,02

38.583,57

21.031,00

7.710,30

8.981,67

492.619,22

SERVIÇOS DE TERCEIROS

41.458,56

39.962,50

Contabilidade

21.658,56

17.362,50

Administração e Gestão
MATERIAIS DE CONSUMO

-

21.600,00

1.223,00

914,30

850,00

914,30

Outros Materiais de Consumo

373,00

Despesas Postais e Malotes
Cópias e Autenticações
Provedores, Sites e E-Mails
Associações de Classe
DESPESAS ASSOCIATIVAS

37.406,67
-

29.753,00

26.561,59

823,00

2.826,48
11.428,75

2.717,23

1.998,55

Revista ANPCONT

8.400,00

8.400,00

Participções em Congressos e Convenções

1.974,93

1.030,20

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

1.042,81

-

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento

162,83

-

IRRF s/ Rendimentos Financeiros

879,98

-

DESPESAS COM VIAGENS

25.841,72

49.844,17

Passagens

12.097,48

26.221,92

Hospedagem e Estadia

7.483,38

17.702,41

Locomoção e Transporte

2.147,21

3.086,31

Lanches e Refeições

4.113,65

2.833,53

DESPESAS FINANCEIRAS

5.455,17

34.316,50

Tarifas e Comissões Bancárias

2.923,34

1.774,40

93,81

32.542,10

14

14

14

14

14

14

14

2.438,02

DESPESAS COM GRATUIDADES

321.600,00

326.400,00

Serviço Voluntário - Diretoria

321.600,00

326.400,00

-18.445,23

19.997,15

DÉFICIT / SUPERÁVIT DO PERÍODO

13

158,73

36.583,67

13.092,16

Encargos Moratórios

12

206,20

Reuniões de Associados

IOF e Outras Retenções

11

1.000,00

19.800,00

Impressos e Materiais de Escritório

UTILIDADES E SERVIÇOS

10

-

447.120,09

Assessoria Jurídica

13

14
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Demonstração das Mutações do Patrimônio Social em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Patrimônio Social
-

Saldo em 01 de janeiro de 2018
Superávit do Exercício
Saldo em 01 de dezembro de 2018

Superávit
787.978,82

Total
787.978,82

-

19.997,15

19.997,15

-

807.975,97

807.975,97

Superávit
807.975,97

Total
807.975,97

-

-18.445,23

-18.445,23

-

789.530,74

789.530,74

Patrimônio Social
-

Saldo em 01 de janeiro de 2019
Déficit do Exercício
Saldo em 01 de dezembro de 2019

ANPCONT
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro de 2019 e 2018
método indireto

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Déficit / Superávit Líquido do Exercício
(-) Depreciação e Amortização
(=) Déficit / Superávit Ajustado

Variações no Circulante
Variação em Contas a Receber
Variação em Adtos. a Fornecedores
Variação em Contas a Pagar
Variação em Tributos a Recolher
(=) Caixa Utilizado nas Atividades Operacionais
OUTRAS ATIVIDADES
Atividades de Investimentos
Variação em Investimentos
Variação em Imobilizado
Variação em Intangível
(=) Caixa Gerado pelos Investimentos
Atividades de Financiamentos
Variação em Empréstimos
(=) Caixa Gerado pelos Financiamentos
(=) Caixa Gerado pelas Outras Atividades
(=) VARIAÇÃO DO SALDO DO CAIXA
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período

2019

2018

-18.445,23
-18.445,23

-20.000,00
8.405,42
-688,23
-3.892,86

19.997,15
19.997,15

-27.605,42
1.426,80

-34.620,90

-6.181,47

0,00

0,00

-

-

-

0,00

-

-

0,00

-

-

-

0,00

0,00

-34.620,90

-6.181,47

740.951,64

747.133,11

706.330,74

740.951,64
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Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

1

Contexto operacional
A Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis - ANPCONT é uma
sociedade civil com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, representativa dos
interesses dos seus Associados, de duração indeterminada, com sede e foro na cidade de São Paulo
- SP.
A ANPCONT tem por objetivo atuar na área de educação, congregando e representando as
instituições brasileiras que mantêm cursos de mestrado e/ou doutorado em Ciências Contábeis.
Para cumprimento de seus objetivos, a ANPCONT poderá realizar quaisquer atividades que
com eles sejam compatíveis ou necessárias, dentre as quais:
a) representar os interesses das instituições associadas junto à opinião pública, ao Governo, aos
órgãos de classe, às instituições de ensino e pesquisa no Brasil e no exterior, às representações
diplomáticas e aos organismos e agências internacionais, especialmente no que concerne à
formulação da política nacional de educação e pesquisa, ao estabelecimento de objetivos e padrões
de excelência educacional, à captação de recursos e incentivos para o desenvolvimento da pesquisa
e do ensino de pós-graduação relacionados aos seus objetivos;
b) promover a cooperação e o intercâmbio entre as instituições associadas;
c) realizar pesquisas e prestar serviços relacionados à sua área de competência, especialmente
no que concerne à organização e à implementação de programas e cursos de pós-graduação em
Ciências Contábeis e seus métodos de seleção, podendo contratar a prestação de serviços
técnicos de terceiros, bem como firmar, com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas,
nacionais ou estrangeiras, contratos, convênios, acordos ou recorrer a outras formas de
colaboração ou cooperação que visem, dentre outros, o cumprimento de seus objetivos;
d) divulgar informações, dados, trabalhos, estudos técnicos e documentos relacionados com seus
objetivos, podendo, inclusive, publicar livros, revistas e outros;
e) desenvolver e organizar bancos de dados, sistemas tecnológicos, entre outros, inclusive
como fonte de informações sobre métodos e programas de ensino, pesquisas e fontes de recursos
aos programas de pós-graduação relacionados aos objetivos da ANPCONT;
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f) promover e realizar cursos, treinamentos, congressos, seminários, simpósios conferências,
palestras, reuniões técnicas ou quaisquer outros eventos e/ou ações educacionais visando o
aprimoramento e a difusão dos conhecimentos relacionados aos objetivos da ANPCONT;
g) colaborar ou participar de programas governamentais ou desenvolvidos por entidades privadas
ou da sociedade civil que afetem ou sejam afins à sua área de atuação, podendo, inclusive, participar
de Comitês, Comissões, Câmaras, Fóruns, Redes e outros, inclusive internacionais, assim como
participar de outras pessoas jurídicas;
h) oferecer bolsas, criar prêmios, concursos e outras ações de estímulo relacionadas aos
objetivos da ANPCONT;
i) defender os interesses de seus associados, em Juízo ou extrajudicialmente, realizar outras
atividades ou praticar outros atos necessários ou relacionados ao cumprimento de seus objetivos
institucionais; e
j) realizar outras atividades ou praticar outros atos necessários ou relacionados ao cumprimento
de seus objetivos institucionais.

Missão
Promover e fomentar o desenvolvimento dos programas de Pós-Graduação stricto sensu em
Ciências Contábeis que operam no Brasil.

Visão
Ser percebida pela comunidade acadêmica nacional e internacional como agente indutor da
transformação da qualidade na educação e na pesquisa contábil no Brasil.

Valores
- Liderança;
- Relacionamento;
- Compartilhamento;
- Inovação;
- Conhecimento;
- Independência; e
- Ética.
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2

Base de Preparação
a. Declaração de conformidade
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com a NBC
TG 1.000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução nº
1.255/2009 emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), correspondente ao CPC
PME, e com a ITG 2002 (R1) – Entidade sem Fins Lucrativos. As Demonstrações Contábeis são
apresentadas em unidades de real.
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária
brasileira (Lei nº 6.404/1976) e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo CFC.
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, estão
sendo evidenciadas e correspondem àquelas utilizadas pela administração da associação na sua
gestão.

b. Base de mensuração
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico como base de
valor, exceto pela valoração de certos ativos não correntes que, quando existentes, são
mensurados pelo valor justo.

c. Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da
ANPCONT.

d. Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas CPC exige que a
Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais
poderão divergir dessas estimativas.
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação às
estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em
quaisquer períodos futuros afetados.

3

Principais políticas contábeis
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente nas
demonstrações contábeis.
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a. Regime de reconhecimento das receitas e despesas
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de
competência de exercício.

b. Receita operacional
i. Receita de serviços
A receita operacional no curso normal das atividades é medida pelo valor justo da
contraprestação recebida ou a receber. A receita operacional é reconhecida quando existe
evidência convincente de que os riscos e benefícios mais significativos inerentes à
propriedade dos serviços foram transferidos para o comprador, de que for provável que
os benefícios econômicos financeiros fluirão para a entidade, de que os custos
associados podem ser estimados de maneira confiável, de que não haja envolvimento
contínuo com os serviços vendidos e de que o valor da receita operacional possa ser
mensurada de maneira confiável. Caso seja provável que descontos serão concedidos e
o valor possa ser mensurado de maneira confiável, o desconto é reconhecido como uma
redução da receita operacional.
ii. Receita financeira

As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras e
variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo. A receita de
juros é reconhecida no resultado por meio do método dos juros efetivos. Seus saldos
foram devidamente conciliados com os extratos e apresentam perfeita igualdade em seus
valores, constando dos respectivos movimentos das contas bancárias.
iii. Receita de gratuidade

O trabalho voluntário dos diretores é reconhecido como receita para a entidade através
das horas dedicadas pelos membros da diretoria, mensuradas por uma taxa hora
compatível com as remunerações recebidas nas instituições em que prestam serviços.

c. Ativos circulante
i. Caixa e Equivalentes de Caixa
Abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento original de três
meses ou menos a partir da data da contratação. As aplicações financeiras estão avaliadas ao
custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.
ii. Contas a Receber de Associados

As contas a receber de associados são registradas pelo valor faturado e referem-se aos
valores devidos de anuidade de associados não recebidos até a data do Balanço.
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d. Passivos circulante
Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias até a data
do balanço patrimonial.

i. Serviços Prestados a Pagar
Referem-se a serviços prestados por terceiros.
ii. Impostos e Contribuições a Pagar

Correspondem aos valores retidos s/ Notas Fiscais de prestadores de serviços.

e. Novas normas e práticas contábeis
Os pronunciamentos listados a seguir, que foram emitidos pelo International Accounting
Standards Board - IASB, entraram em vigor a partir de 01 de janeiro de 2019:
I.

IFRS 16 (CPC 06 R2) - "Contratos de Arrendamento" - com essa nova norma, os
arrendatários passam a ter que reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito
de uso do ativo arrendado para praticamente todos os contratos de arrendamento
mercantil, incluindo os operacionais, podendo ficar fora do escopo dessa nova norma
determinados contratos de curto prazo ou de baixo valor. A ANPCONT não tem
contratos de arrendamento em vigor.

A ANPCONT apurou que não foram gerados impactos nas demonstrações contábeis com
a entrada em vigor dessa nova norma. Não há outras normas IFRS ou interpretações
International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) que ainda não
entraram em vigor que poderiam ter impacto significativo sobre as demonstrações
contábeis da Associação.

4

Caixa e equivalentes de caixa
Os recursos foram aplicados em renda fixa junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. no montante
de R$ 646.044,04, atualizado em 31-12-2019. Já os valores mantidos em conta corrente
totalizam R$ 60.286,70 nesta mesma data e estão assim compostos:

Conta Corrente (Banco Santander)
Aplicação Financeira em CDB
Aplicação Financeira em Fundo de
Investimento de Renda Fixa

2019
60.286,70

2018
19.158,14

620.199,54

578.118,54

25.844,50

143.674,96
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A carteira com os recursos financeiros aplicados possui perfil de risco “conservador”.
O CDB PROGRESSIVO teve sua aplicação inicial no montante de R$ 605.000,00 em 27/02/2018
e tem seu vencimento para 26/02/2020. Os juros são pagos no vencimento, conforme estipulado na
contratação. Até 31/12/2019, o CDB teve rendimento bruto de R$ 2.326,95. O CDB remunerará
até 100% do CDI se mantido até o vencimento.
O fundo de investimento é o Santander FIC FI YIELD PREMIUM RENDA FIXA REF DI CRED,
CNPJ 09.300.207/0001-56. A posição consolidada em cotas é de 852,440915 em 31/12/2019. O
retorno acumulado em 2019 perfaz 5,42%. O respectivo fundo de investimento possui aplicações em
DI e Renda Fixa, nos fundos MASTER DI e MASTER RF, respectivamente.

5

Contas a receber
Referem-se aos valores devidos de anuidade de associados não recebidos até a data do Balanço
e alcançaram o montante de R$ 68.000,00 em 31-12-2019. Deste montante, R$ 28.000,00 são
de anuidades relativas ao ano de 2019 e R$ 40.000,00 relativas aos anos de 2015 a 2018. Dos
valores referentes aos anos anteriores, existe a expectativa de manutenção dos saldos a receber
em função da manutenção dos programas como associados.

6

Adiantamentos a fornecedores
No último mês de 2019, a Administração começou a pagar os custos para a realização do
Congresso ANPCONT 2020, no montante de R$ 15.200,00.

7

Imobilizado
A diretoria, até a presente data, não aplicou recursos em bens de imobilizado e/ou intangíveis.

8

Passivo Circulante
Os valores de contas a pagar e de impostos e contribuições a vencer no exercício de 2019 foram
devidamente quitados e a associação não tem obrigações a vencer na data de 31-12-19.

9

Patrimônio Social
O Patrimônio Social ao final do período é de R$ 789.530,74 incluindo o déficit apurado no ano
no total de R$ 18.445,23.

10

Anuidades
A receita líquida com anuidades dos Programas de Pós-Graduação Associados totalizou R$
100.000,00 no ano.
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11

Receitas Financeiras
As receitas com os rendimentos de aplicações financeiras totalizaram R$ 46.130,52.

12 Receitas com Gratuidades
O trabalho voluntário dos diretores foi reconhecido pelo valor de R$ 321.600,00, correspondendo a
402 horas de prestação de serviços para cada diretor. A base de cálculo foi de 28 horas mensais
para cada Diretor/Diretora, perfazendo um total anual de 336 horas em atividades de alçada de suas
respectivas Diretorias, acrescidas de 66 horas no período de desenvolvimento do Congresso
ANPCONT totalizando 402 horas anuais por cada diretor e um total de 1.608 horas de prestação de
serviços gratuitos. Para referência de valor, consideramos R$ 200,00 por hora de serviço prestado,
totalizando R$ 321.600,00.

13 Prestação de contas XIII Congresso ANPCONT
CONGRESSO ANPCONT

2019

2018

RECEITAS
Receitas de Inscrições e Patrocínios
Receitas de Patrocínios (via pagamento de despesas)*

371.600,60
185.275,87
186.324,73

313.445,00
189.695,00
123.750,00

DESPESAS
Despesas de Serviços
Despesas de Serviços pagas com patrocínios*
RESULTADO DO EVENTO

-410.656,26
-224.331,53
-186.324,73
-39.055,66

-261.290,86
-137.540,86
-123.750,00
52.154,14

 Patrocínios que não passaram pela conta da ANPCONT, cujas despesas foram pagas diretamente pelas entidades
doadoras.

14 Despesas Operacionais
Referem-se basicamente as despesas com a manutenção da Associação em suas atividades de
secretaria, manutenção e atualização do site, honorários contábeis, outras despesas de manutenção e
trabalho voluntário, perfazendo o montante de R$ 447.120,09.

15 Eventos Subsequentes
Em 11 de março de 2020, a OMS - Organização Mundial da Saúde emitiu uma declaração da
pandemia do vírus corona (COVID19), desencadeando, além das iniciativas de contenção de
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transmissão e medidas emergenciais de saúde pública já iniciadas em todo o mundo, maior ação do
governo e da sociedade civil para combater a pandemia. No Brasil, foram desencadeadas ações de
controle de aglomerações, evitando atividades com a participação de um alto contingente de
pessoas, bem como a restrição do movimento de indivíduos, com a paralisação parcial das
atividades econômicas na produção de bens e consumo.
A ANPCONT, por sua vez, antecipando ações de controle e contribuindo para a saúde de seus
colaboradores e para a saúde pública, buscou redirecionar suas atividades presenciais para uma
atividade coordenada à distância - o chamado Home Office. A administração da ANPCONT
entende que o momento é muito delicado para todos, mas que qualquer impacto nas atividades
econômicas, por conter as atividades de indivíduos na sociedade, não afetará a continuidade das
atividades de seus serviços. Contudo, o reflexo financeiro que esse período de paralização parcial
da economia vai gerar não foi possível de ser avaliado até o momento da divulgação dos seus
demonstrativos.

Composição da Diretoria Executiva

Composição do Conselho Fiscal

Prof. Dr. José Elias Feres de Almeida
Diretor Presidente

Prof. Dr. Roberto Carlos Klann

Prof. Dr. Marcelo Botelho da Costa Moraes
Diretor Administrativo Financeiro

Prof. Dr. Amaury José Rezende

Prof. Dr. Edilson Paulo
Diretor Científico

Profa. Dra. Marta Cristina Pelucio Grecco

Profa. Dra. Andréa de Oliveira Gonçalves
Diretora de Relações Institucionais
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